KEDVES PALÁNTA-OLVASÓM!
„Péter – nevezzük így – „lövöldözős fiú” volt. 2 embert meg is ölt. … (Ahonnan a történet szól:
budapesti börtön. Börtönmissziós munkatársunk meséli. Múlt héten hallottam) … Először akkor
találkoztunk, amikor egy gyógyulás miatt rengeteg ember jött le. Pétert nem lehetett szem elől
téveszteni. Az utolsó sorban ült, de óriási ember volt. Mint utólag megtudtam, azért jött le, hogy
sefteljen és hogy balhézzon egyet. Többször ránéztem, s végül odamentem és imádkoztam érte.
Megérintette az Úr Jézus. Azóta sorra történnek a csodák az életében. Tudjátok, olyan ember volt,
akinek korábban egyszerűen nem működött a lelkiismerete. Ezt is elmondta. De mióta az Úr
megérintette, elkezdett lelkiismeretfurdalást érezni. Azok családjaiért, akiket megölt… saját
családjáért… Rájött, hogy „neki is van szíve”. Így fogalmazott: „Engem erről az útról már nem
lehet lelökni.” (Tudatosan döntött, befogadta a Megváltót az életébe – megtért és újjászületett.)
Korábban bandavezér, zárkafőnök, a fogvatartottak között rettegett ember volt. De most ezt a
„rangját” teljesen letette. Elkezdett imádkozni.
Hogy kerül a képbe a Palánta?
Úgy, hogy egyik Palánta gyermek-lélek-mentő munkatársunk, még a múlt évben, iskoláiban
megkérte a gyerekeket, hogy egy lapra rajzolják körül kezüket, és írjanak bele egy imakérést,
amit majd kiosztunk a gyülekezetünkben, illetve imatámogatóink között, és imádkozunk értük.
Sok ilyen imakérés érkezett.
Börtönmissziós munkatársunk is elvitt magával néhány imakérést a megtért fogvatartottak
számára. (Minden név nélkül zajlik, illetve csak keresztnévvel.) Amint odabent elkezdte
felolvasni az egyik kérést, Péter azonnal felkiáltott: „Nekem ő kell!” És elkezdett imádkozni érte.
A negyedikes kisfiú, kis keze körvonalai között azt kéri, hogy Isten bocsásson meg neki, mert
édesanyja elhagyta a családot – s a kisfiú (mint a válás után szokott lenni) önmagát hibáztatja
ezért. Pétert annyira megrázta ez a történet, hogy azóta minden nap imádkozik a kisfiúért. Ráteszi
a kezét a kéz-rajzra, és azt mondja: „Lehet, hogy az ördög elvette a családomat, az én saját
gyermekeimet, feleségemet, nem láthatom, ahogy a lányaim felnövekednek, – de most nekem is
van egy fiam. Ezt nem fogja elvenni tőlem senki. Én imádkozom érte – mintha a kis kezét
fognám, ahányszor imádkozom érte. (Egyébként azóta saját családját is imádságban hordozza.
Feleségének is írt, és megmondta neki, hogy nem kell többé félnie tőle, nem fogja bántani soha
sem azért, mert megcsalta és elhagyta. Megbocsátott neki teljesen.)
Péter korábban, havonta 30.000 fekvőtámaszt nyomott. Így tartotta karban hatalmas izomzatát.
Most Isten Igéjét tanulmányozza, és imádkozik. Ez – saját számítása szerint – neki napi 800
fekvőtámaszába kerül – de nem számít. Ez az az ár, amit ő megfizethet érte. Ő most már ezen az
úton marad – akárki akármit csináljon. Le nem lökhetik őt erről az útról. (Így fogalmazott.)”
Az Isten szeretete. A menny munkavégzése. Erre nincs mit mondani. Ezt jogszabályok, szankciók
és eljárások nem végezhetik el. A menny szeretete gyógyít. A szeretet-prevenció megőriz. És itt
mindkettőt akcióban láthatjuk. Mert Isten a szeretet – és aki szeretetben marad, Istenben marad,
és Isten is őbenne. (János első levele 4.rész.)
www.palantamisszio.hu
Kérlek, írd be naptáradba: 2011. február 12. OBM szeretet-konferencia. Reggeltől-estig
szeretet. A konferencia után gyönyörű koncertben lesz részünk (5-7-ig) ugyanott, a 4D
Újdimenzió dicsőítő együttessel. Gyógyító, dicsőítő koncertben. A 20 éves Palánta GyermekLélek-Mentő szeretné, hogy vele együtt ünnepelj. Gyere. Várunk. dr. Kováts
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